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BEVEZETŐ 

Jelen kutatás a város kisiparosi tevékenységgel foglalkozó szakembereit igyekezett 
megszólítani annak érdekében, hogy feltárja, milyen fogadtatása lenne egy, a kisiparosoknak 
létrehozott inkubátorháznak. 

A háromhetes adatfelvétel során sikerült elérni azokat, akik valamilyen szinten nyitottak a 
kezdeményezésekre és együttműködőek. Így a kutatás eredményei hasznosak tudnak lenni 
és támpontokat is adhatnak a város újabb inkubátorházának létrehozásában. 

 

1. Felvezető kérdések 

Az udvarhelyszéki kisiparosokat megcélzó inkubátorház elindítását segítő online kérdőívet 
2018. február 1-19. között összesen 121 személy töltötte ki, amelyből 117 válasz volt 
feldolgozható. A válaszadók közel kétharmada férfi és egyharmada nő volt, akik 
átlagéletkora 34 év (a legfiatalabb 19, a legidősebb 58 éves). 

A kutatásban résztvevők jelenlegi munkaviszonyát tekintve legnagyobb arányban az egyéni 
vállalkozók reprezentáltak (38%), másodikként a munkavállalók (35%), 15%-os  
a munkaadók aránya, valamint három fő munkavállaló és egyéni vállalkozó is egyben.  
Továbbá hat fő szabadúszó (jogi keretek nélkül folytatja tevékenységét), három jelenleg 
gyereknevelési szabadságon van, két személy még tanuló, egy személy pedig nem válaszolt 
erre a kérdésre. 

A kutatás során azt is megvizsgáltuk, hogy a válaszadók jelenleg végeznek-e valamilyen 
kisiparosi tevékenységet és azt milyen jogi keretek között végzik. E szerint a válaszadók közel 
fele (47%) már rendelkezik egy saját vállalkozással, közel egyharmada (30%) még nem végez 
kisiparosi tevékenységet, de amint lehetősége lesz rá, elkezdi, valamint kevesebb mint 
egynegyedük (23%) pedig jelenleg jogi keretek nélkül űzi kisiparosi tevékenységét, amelyből 
két főnek más segít a számlázásban.  
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1. ábra: A válaszadók tevékenységi formájának eloszlása (%) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 
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2. Saját vállalkozással rendelkező válaszadók 

A mintába bekerültek közel fele (47%) rendelkezik saját vállalkozással, melyből legtöbben 
kézművességgel foglalkoznak (24%). Ezt az élelmiszer-, fém-, valamint textil- és bőripar (9%) 
követi, majd a bútorgyártás és a faipar (7%). A legkevesebb jelenléttel bír a válaszadók közül 
az építőipar, az IT, a szállítás (6%), az elektrotechnika (4%), de vannak, akik szolgáltatással 
foglalkoznak (6%) vagy egyéb területen dolgoznak (7%). 

 

 
2. ábra: A már vállalkozással rendelkező válaszadók iparág szerinti megoszlása (%) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 

 

A vállalkozók egyharmadának van saját, elkülönített helyisége tevékenysége végzéséhez 
(33%), hasonló arányban vannak azok, akik otthon, saját lakásukban dolgoznak (33%) és  
28%-a bérli a foglalkozásához szükséges helyiséget.  
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A vállalkozók kétharmada (36 fő) válaszolta azt, hogy szándékában áll beköltözni 
inkubátorházba. A beköltözni szándékozók legnagyobb arányban a jelenleg 
tevékenységükhöz helyiséget bérlők közül vannak, ezt követik azok, akik saját lakásukban 
dolgoznak. Akiknek jelenleg is van saját helyiségük vállalkozásuk működtetéséhez, azoknak 
csak a fele költözne be inkubátorházba. 

 
3. ábra: A vállalkozók beköltözési szándéka a jelenlegi székhelyük függvényében (%) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 
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3. Azon válaszadók, akik jelenleg nem vállalkozók 

Azon szakemberek közül, akiknek jelenleg nincs jogi hátterük kisipari tevékenységük 
végzéséhez 61,29% (38 fő) az, aki tervezi, hogy a közeljövőben saját vállalkozást indít, 
31,74% (21 fő) még nem tudja, hogyan lenne jobb végezni ezt a munkát és 4,83% (3 fő) nem 
tervez tevékenységéhez vállalkozást létrehozni. 

A vállalkozással még nem rendelkezők legnagyobb hányada a kézművesség területén 
dolgozna (27%), ezt követi a textil- és bőripar, illetve az élelmiszeripar (15%-15%), a többi 
terület 10% alatt van. 

 
4. ábra: A jelenleg még nem vállalkozók iparág szerinti megoszlása (%) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 
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4. Beköltözési szándék 

A kérdőívet kitöltők közül, akik rendelkeznek már vállalkozással, illetve tervezik annak 
létrehozását, az alábbiak szerint költöznének be az inkubátorházba: 

 

  Van már 
vállalkozása 

Nincs még 
vállalkozása Összesen 

Beköltözne (eset/%) 
37 42 79 

32% 36% 68% 

Nem tudja (eset/%) 
15 18 33 

13% 15% 28% 

Nem költözne be (eset/%) 
3 2 5 

3% 2% 4% 

Összesen (eset/%) 
55 62 117 

47% 53% 100% 
 

1. táblázat: Beköltözési szándék az inkubátorházba (eset, %) 
Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 

 

Az inkubátorházba való beköltözést a válaszadók több mint kétharmada biztosan vállalná, 
kevesebb mint egyharmaduk nem tudja és csupán 4% az, aki biztosan nem költözne be. 

Az inkubátorházba a kézművességgel foglalkozók költöznének be a legnagyobb arányban, 
ezt követi az élelmiszeripar, majd a textil- és bőripar. 
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5. ábra: Az inkubátorházba való beköltözés iparágak szerinti eloszlása (eset) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 
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5. A beköltözők által igényelt munkafelület 

Az inkubátorházba beköltözők legnagyobb arányban 40 és 99 négyzetméter közötti területet 
szeretnének bérelni (29%), egynegyedük 20 és 39 négyzetméter között bérelne,  
20 négyzetméter alatti területre 18%-nak lenne szüksége, míg 14%-nak 100 négyzetméter 
fölött. 

 

 
6. ábra: A beköltözni szándékozók területigénye (%) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 
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6. Alkalmazottak száma 

A vállalkozással rendelkezők kétharmada egyedül dolgozik, az alkalmazottakat is 
foglalkoztatók egyharmada átlagban 3,41 főt foglalkoztat (két vállalkozást leszámítva, ahol 
30, illetve 40 főt foglalkoztatnak). 

A vállalkozással még nem rendelkezők közül 42% tervezi, hogy egyedül fog dolgozni.  
Akik alkalmazottakat is kívánnak bevonni tevékenységükbe átlagban 2,53 főt alkalmaznának 
(egy esetet kivéve, ahol 15 főt). 

 

7. A legfontosabb okok, amiért beköltöznének az inkubátorházba 

A válaszadókat arról is kérdeztük, hogy egy inkubátorház esetében milyen kedvezményes 
szolgáltatások segítenék leginkább munkájukat. A legtöbben képzési és tanácsadói 
szolgáltatásokat vennének igénybe (a válaszadók kétharmada jelölte meg ezt az opciót).  
60%-a a kisiparosoknak bérelhető termelőhelyiséget szeretne, fele irodai szolgáltatásokra 
tartana igényt, 43% pedig bérelhető gépekre. 

 
7. ábra: Kedvezményes szolgáltatások igénylésének aránya (%) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 
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Azon válaszadók, akik rendelkeznek már vállalkozással, elsősorban azért nem költöznének 
be az inkubátorházba, mert az ügyfeleik már ismerik jelenlegi székhelyüket, vagy már van 
egy jól felszerelt műhelyük – ők legfeljebb a szakmai támogatás miatt látják előnyét.  
Azok esetében, akik még nem tudták eldönteni, elsősorban a bérleti díj a meghatározó, több 
információra lenne szükségük a feltételekről.  

Akik beköltöznének, elsősorban a közösség miatt tennék, azaz fontos tényező számukra a 
szakmabeliek közelsége és/vagy, hogy ne otthon egyedül dolgozzanak. Ugyanilyen súlya van 
a kedvező bérleti feltételeknek. Mások szerint az segítené a vállalkozás növekedését, ha 
nagyobb termelőfelülettel és nagyobb raktározási felülettel rendelkeznének. Továbbá 
hasznos lenne egy tárgyalóterem az ügyfelekkel való megbeszélésekhez, valamint az is, hogy 
könnyen megközelíthető helyen legyen. Kedvező lenne számukra, ha segítséget kapnának az 
ügyintézésekben, pályázatokban való részvételben, ha esetenként szakmai, jogi és pénzügyi 
támogatást kapnának. Van, aki az itthon maradás zálogát látja egy ilyen inkubátorházban. 

Azok esetében, akik még nem rendelkeznek vállalkozással, elsősorban a bérleti díjtól függ a 
beköltözés, valamint több információra is szükségük lenne a döntéshez. Akik szívesen 
lennének az inkubátorház bérlői, azért költöznének be, mert adott lenne számukra a 
termelőhelyiség, ami nagy segítség egy induló vállalkozás számára, főként, ha az kedvező 
bérleti díjjal párosul. Másoknak a szakmai együttműködés és támogatás lenne előnyös, 
valamint az ügyintézésekben való segítségnyújtás. 

Mind a már vállalkozók, mind pedig a vállalkozás indítása előtt állók úgy vélik, hogy nagy 
segítség és támogatás tudna lenni egy kisiparosokat tömörítő és felkaroló inkubátorház, 
mert alacsonyabb bérleti díjak mellett korszerű, felszerelt és nagyobb termelőfelületet 
tudna biztosítani számukra, szakmai támogatással kiegészítve azt. 
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8. Iparágak életképességének megítélése 

Mivel a kisiparosi területen dolgozók jól ismerik a saját gazdasági környezetüket, arra kértük 
őket, értékeljék egy 1–5-ös skálán, hogy az egyes iparágak mennyire életképesek 
Székelyudvarhelyen. E szerint mindegyik kisiparosi terület alig közepesen, de inkább ennél 
alacsonyabb szinten életképes. Ami közepes szinten lenne működőképes, az egyéb 
szakterület kategóriába esett. Tehát a jelenlegi gazdasági konjunktúra közepesen alkalmas  
a kisiparosi tevékenységre. 

 

 
8. ábra: A kisipari tevékenységek életképességének megítélése Székelyudvarhelyen (átlag) 

Forrás: A beérkezett válaszok feldolgozása alapján saját szerkesztés 
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ÖSSZEGZÉS 

A város és környéke tekintetében a kutatás nem mondható reprezentatívnak, viszont úgy 
véljük, hogy a szakma aktív részét mindenképpen sikerült megszólítani. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a székelyudvarhelyi kisiparosok nagymértékű 
hajlandóságot mutatnak arra, hogy beköltözzenek egy inkubátorházba. Ennek fő oka, hogy 
mind szakmailag, mind anyagilag támogatást jelentene számukra egy ilyen lehetőség. 
Válaszaikból az tűnik ki, hogy jelenleg ezen iparágak kevésbé favorizáltak, túlélési esélyük és 
fejlődési potenciáljuk is közepes alatti.  

Ezek a meglévő vagy tervezett vállalkozások nem foglalkoztatnak nagyszámú munkaerőt, de 
ha továbbra is elszigetelten működnek, nagyobb eséllyel rekednek meg a mostani szinten. 
Azonban ha külső segítséget kapnak, lehetőségük van a fejlődésre. Az sem elhanyagolható, 
hogy a sikeressé váló kisipari vállalkozások jó példával is tudnak szolgálni a város lakossága 
számára, ezzel is egy lehetőséget mutatva azoknak a fiataloknak, akik szakmát keresnek 
maguknak, vagy éppen azoknak, akik szakmai profilt váltanának.  


